
B. DATE PRIVIND SECȚIUNILE COMPLETATE*)

A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Nume

Prenume

Stradă

Iniţiala  
tatălui

Număr

Nerezident Țara de 
rezidență

Judeţ/
Sector

Cod poştalLocalitate

Telefon E-mail

Cont bancar 
(IBAN)

Fax

Bloc Scară Etaj Ap.

 Cod de identificare fiscală

Cod de identificare fiscală din străinătate

SECȚIUNEA 1:   

DECLARAŢIE UNICĂ 
privind impozitul pe venit și contribuțiile  

sociale datorate de persoanele fizice

*)   Se bifează căsuța corespunzătoare secțiunii completate.

CAPITOLUL I.  DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE REALIZATE ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE PENTRU 
                              ANUL

Date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate SECȚIUNEA 2:   

Declaraţie rectificativă privind Capitolul I.

Se completează cu X în cazul rectificării Capitolului I.

                                     Anexa  nr.1

SUBSECȚIUNEA 1: 

SUBSECȚIUNEA 2: Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse pe bază de norme de venit în cazul 
contribuabililor care au început activitatea în luna decembrie a anului de impunere

Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare  
de cheltuieli

SECȚIUNEA 3:   

SUBSECȚIUNEA 1: 

SUBSECȚIUNEA 2: Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată

Date privind contribuția de asigurări sociale datorată

SECȚIUNEA 4:   Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat din activități independente și drepturi de 
proprietate intelectuală, impuse în sistem real

Date privind impozitul pe veniturile realizate din România 

Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

SECȚIUNEA 8:   Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net/ câștigul net anual impozabil

SECȚIUNEA 7:   Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venitul realizat și contribuțiile sociale datorate, stabilite prin declarația curentă

SECȚIUNEA 5:   Date privind indemnizația prevăzută la art.XV alin.(1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020

SECȚIUNEA 6:   Date privind indemnizația prevăzută la art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020

212

SECȚIUNEA 9:   Bonificație pentru plata impozitului pe venitul anual și a contribuțiilor sociale



C. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI / CURATORULUI FISCAL

Nume, prenume/Denumire

Cod poştal

Stradă Număr

Judeţ/Sector Localitate

Telefon Fax

Bloc Scară Etaj Ap.

Cod  de identificare fiscală 

E-mail

CAPITOLUL II. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE/ NORMA DE VENIT A SE REALIZA ÎN ROMÂNIA  
                              ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE  DATORATE  PENTRU ANUL

SECȚIUNEA 1:   

SECȚIUNEA 2:   

SUBSECȚIUNEA 1:  
Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare  
de cheltuieli 

SUBSECȚIUNEA 2:  Date privind impozitul pe veniturile din activități independente din România, impuse pe bază de norme 
de venit

SUBSECȚIUNEA 3:  Date privind impozitul pe veniturile din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit

SUBSECȚIUNEA 1:  Date privind contribuția de asigurări sociale estimată

SUBSECȚIUNEA 2:  Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată 

Declaraţie rectificativă privind Capitolul II.

Se completează cu X în cazul rectificării Capitolului II.

Date privind impozitul pe veniturile estimate din România

Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate

SECȚIUNEA 3:   Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venitul estimat și contribuțiile sociale estimate datorate, stabilite prin 
declarația curentă
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Cod CAEN

cote forfetare de cheltuieli

Nr. Data

7. Data începerii activităţii

4. Obiectul principal de activitate

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa

8. Data încetării activităţii

asociere fără personalitate juridică 

entităţi supuse regimului transparenţei fiscale

individual

6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere            

3.  Forma de organizare: 

2. Determinarea venitului net: 

1.2. drepturi de proprietate intelectuală

1.3.1. cedarea folosinţei bunurilor (altele decât cele de la pct.1.3.2. și pct.1.3.3.)

1.5. transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare,  
inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului de investiții

1.4.1. activităţi agricole

1. Categoria de venit:  

1.3.2. cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi 
independente

sistem real

modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii

1.4.3. piscicultură

1.4.2. silvicultură

9. Număr zile de scutire**)

1.1. activități independente

1.6. alte surse

1.3. cedarea folosinței bunurilor:

1.3.3. cedarea folosinţei bunurilor, în scop turistic

1.4. activități agricole, silvicultură,
piscicultură:

CAPITOLUL I. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE REALIZATE ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE         
                             PENTRU ANUL 

SECȚIUNEA 1: DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE REALIZATE DIN ROMÂNIA 

Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli
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  1. Venit brut ..................................................................................................................................................... 

  2. Cheltuieli deductibile, potrivit legii ................................................................................................... 

  3. Venit net anual (rd.1. - rd.2.)/Câştig net anual .............................................................................. 

  4. Pierdere fiscală anuală (rd.2. - rd.1)/Pierdere netă anuală ........................................................

2.

4.

3.

1.
(lei)

 *) Se bifează în următoarele situații: 
a) de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care obțin venituri din activități independente din România și care optează pentru 
regularizarea în România a impozitului în condițiile  art.226 alin.(2) din Codul Fiscal. 
b) de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri care realizează venituri în calitate 
de artiști de spectacole sau ca sportivi, din activităţile artistice şi sportive și care optează pentru regularizarea în România a impozitului în condițiile art.227 alin.(3) din Codul Fiscal. 
  **) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, 
silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit.  
***)  Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se determină pe baza cotelor 
forfetare de cheltuieli, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit.  
****) Rd.7 și rd.8 nu se completează de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real. În situația în care 
contribuabilii realizează pierderi fiscale, la rd.8 se va înscrie cifra ”0”. 

SUBSECȚIUNEA 1: 

  5. Pierderi fiscale/nete anuale reportate din anii precedenți....................................................... 

  6. Venit/Câștig net anual impozabil/Venit net anual recalculat (rd.3. - rd.5.)/Câștig/ 
      Venit impozabil ........................................................................................................................................... 

5.

6.

 Opțiune privind regularizarea în România a impozitului pe venit*)

 Venit scutit conform convenției de evitare a dublei impuneri și a legislației Uniunii Europene

  7. Venit net anual impozabil redus ***) .................................................................................................. 

   8. Impozit anual datorat/Impozit pe venit datorat (rd.6. x 10% sau  
       rd.7. x 10%) ****) .......................................................................................................................................

7.

8.



SECȚIUNEA 2:
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DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE REALIZATE DIN STRĂINĂTATE 

1. Țara în care s-a realizat venitul

jocuri de noroc

activități independente drepturi de proprietate intelectuală cedarea folosinţei bunurilor

activităţi agricole

dobânzi

pensii

premii

dividende

salarii plătite din România pentru activitatea desfăşurată în străinătate

lichidarea unei persoane juridice

alte  venituri

2. Categoria de venit

pisciculturăsilvicultură

remunerații/indemnizații ale membrilor consiliului de administrație/administratori/cenzori și alte 
venituri similare**)

transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv 
instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului de investiții

 cu titlu de moştenire

transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal     

3. Metoda de evitare a dublei impuneri ***) 3.1. Metoda creditului fiscal 3.2. Metoda scutirii

 *) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, scutite de la plata impozitului pe venit. 
**) Remunerații , indemnizații și alte venituri similare obținute de membrii consiliului de administrație, membrii directoratului, membrii consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori,  
fondatori, reprezentanți în adunarea generală a acționarilor sau orice alte activități desfășurate în funcții similare.  
***) Se bifează metoda conform convenției de evitare a dublei impuneri, încheiate între România și statul în care s-a realizat venitul.

   4. Pierdere fiscală anuală (rd.2. - rd.1.)/Pierdere netă anuală ....................................................

 (lei)

   1. Venit brut ...............................................................................................................................................

   2. Cheltuieli deductibile/alte sume deductibile ............................................................................

   3. Venit net (rd.1. - rd.2.)/Câștig net anual  ......................................................................................

  5. Pierderi fiscale/nete anuale reportate din anii precedenți .....................................................

B.
 D

A
TE

 P
RI

V
IN

D
 IM

PO
ZI

TU
L 

A
N

U
A

L 
D

A
TO

RA
T

  6. Venit/Câștig net anual impozabil (rd.3. - rd.5.) .............................................................................

  7. Impozit pe venit datorat în România ...............................................................................................

  9. Credit fiscal ................................................................................................................................................

  10. Diferență de impozit de plată (rd.7. - rd.9.) ...................................................................................

   8. Impozit pe venit plătit în străinătate ...............................................................................................

2.

4.

3.

1.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

5. Data începerii activităţii 6. Data încetării activităţii

4. Venit scutit în baza unui acord internațional la care România este parte

Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse pe bază de norme de venit în cazul contribuabililor care au început 
activitatea în luna decembrie a anului de impunere

SUBSECȚIUNEA 2: 
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Cod CAEN

Nr. Data

6. Data începerii activităţii

3. Obiectul principal de activitate

4. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa

7. Data încetării activităţii

asociere fără personalitate juridică individual

5. Documentul de autorizare/Contractul de asociere           

2.  Forma de organizare: 

1. Categoria de venit:  

9. Număr zile de scutire *) 

activități independente
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3.

1.

(lei)

  1. Norma de venit     ................................................................................................................................... 

  2. Norma ajustată potrivit Codului fiscal ............................................................................................ 

  3. Venit net anual, din care: ...................................................................................................................... 

  4. Impozit anual  (rd.3.1. x 10%) .............................................................................................................

3.1.

cedarea folosinţei bunurilor, în scop turistic număr camere

cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente

       3.1. Venit impozabil ..............................................................................................................................

4.

8. Data suspendării/ data întreruperii temporare a activității



DATE PRIVIND CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE ȘI CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE 
SĂNĂTATE DATORATE 

SUBSECȚIUNEA 1:   Date privind contribuția de asigurări sociale datorată

SECȚIUNEA 3: 

SUBSECȚIUNEA 2:   Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată

1.   1. Total venit net anual cumulat realizat din activități independente 
 și drepturi de proprietate intelectuală ......................................................................................................

2.   2. Baza anuală de calcul al CAS (Venit ales pentru plata CAS) ........................................................

3.   3. CAS datorată (rd.2. x 25%) .........................................................................................................................

Nr. crt. Categoria de venit Suma  
- lei -

1.1. venit  din activităţi independente

1.2.  venit din drepturi de proprietate intelectuală

1.3.
venit distribuit din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II, 
titlului III sau Legii nr.170/2016

1.4. venit din cedarea folosinţei bunurilor

1.5. venit şi/sau câştig din investiţii

1.6. venit din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură

  1.7. venit din alte surse

TOTAL

1. Venituri realizate pentru încadrarea ca plătitor de CASS  

 (lei)

3.   3. CASS datorată (rd.2. x 10%) .......................................................................................................................

2.   2. Baza anuală de calcul al CASS (număr luni x salariul minim) ..........................................................

 (lei)

  *) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, scutite de la  
plata impozitului pe venit. 
 

 STABILIREA IMPOZITULUI ANUAL DATORAT PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL REALIZAT DIN 
ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE ȘI DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ, IMPUSE ÎN SISTEM REAL

SECȚIUNEA 4:

1.

2.

   1. Suma veniturilor nete recalculate din activități independente și drepturi de proprietate 
 intelectuală, impuse în sistem real .................................................................................................................

   2. CAS datorată ......................................................................................................................................................

   4. Venit net anual impozabil (rd.1. - rd.2.+ rd.3.) .......................................................................................

3.

   6.  Total impozit anual datorat (rd.4. x 10% - rd.3. sau rd.5. x 10% - rd.3.) ....................................... 6.

(lei)

   5. Venit net anual impozabil redus *)  .........................................................................................................
5

SECȚIUNEA 5: DATE PRIVIND INDEMNIZAȚIA PREVĂZUTĂ LA ART.XV ALIN.(1), (1^1) ȘI (4) DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ  
A GUVERNULUI NR.30/2020

Nr.  Luna pentru care s-a Indemnizația brută Contribuția de asigurări sociale datorată 
 

Contribuția de asigurări  Venitul bază de calcul al  Impozitul pe venit  
crt. încasat indemnizația încasată 

(lei)
În sistemul  

public de pensii 
(lei)

În sistemul  
propriu de pensii 

(lei)

sociale de sănătate datorată
(lei)

impozitului 
(lei)

datorat 
(lei)

0 1 2 col. 3= (col.2*25% ) col.4 = (col.2*25% ) col.5 = (col.2*10% ) col.6 = (col.2 - col.3 - col.5 ) sau 
 (col.2 - col.4  - col.5 ), după caz col.7 = (col.6 *10%) 

1 Martie

2 Aprilie

3 Mai

4 Iunie

5 Iulie

6 August

7 Septembrie

8 Octombrie

9 Noiembrie

10 Decembrie

TOTAL X X

   3. Costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale .......................................................

4.



SECȚIUNEA 6: DATE PRIVIND INDEMNIZAȚIA PREVĂZUTĂ LA ART.3 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI 
NR.132/2020

II. Obligații privind contribuția de asigurări sociale 

1.  1. Contribuția de asigurări sociale .......................................................................................................................... 

(lei)

III. Obligații privind contribuția de asigurări sociale de sănătate

1.  1. Contribuția de asigurări sociale de sănătate ................................................................................................ 

(lei)

 SUMARUL OBLIGAȚIILOR PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL REALIZAT ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE  
DATORATE, STABILITE PRIN DECLARAȚIA CURENTĂ

SECȚIUNEA 7:

I. Obligații privind impozitul pe venitul realizat, stabilite prin declarația curentă

1.  1. Impozit pe venitul anual ...................................................................................................................................... 

(lei)

  2. Impozit pe venit datorat pentru indemnizația prevăzută la art.XV alin.(1), (1^1) și (4) 
      din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 ................................................................................... 2.

  3. Impozit pe venit datorat pentru indemnizația prevăzută la art.3 din Ordonanța de urgență  
      a Guvernului nr.132/2020 ......................................................................................................................................

3.

  4. Total impozit pe venit datorat (rd.1+rd.2+rd.3) ............................................................................................ 4.

  2. Contribuția de asigurări sociale datorată pentru indemnizația prevăzută la art.XV alin.(1),  
      (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 ............................................................. 2.

  3. Contribuția de asigurări sociale datorată pentru indemnizația prevăzută la art.3 din Ordonanța 
      de urgență a Guvernului nr.132/2020 ..............................................................................................................

3.

  4.Total contribuție de asigurări sociale datorată (rd.1+rd.2+rd.3) ............................................................... 4.

  2. Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru indemnizația prevăzută la  
      art.XV alin.(1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 ................................ 2.

  3. Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru indemnizația prevăzută la art.3  
      din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 ...............................................................................

3.

  4. Total contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată  (rd.1+rd.2+rd.3) ................................... 4.

DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 3,5% DIN IMPOZITUL DATORAT PE  VENITUL NET/  
CÂŞTIGUL NET ANUAL  IMPOZABIL

Denumire entitate nonprofit/ 
unitate de cult

Cont bancar (IBAN)

Suma (lei)

Cod de identificare fiscală a 
entităţii nonprofit/unităţii de cult

2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult

Contract nr./data

Documente de plată nr./data

Suma plătită (lei)

1. Bursa privată

SECȚIUNEA 8:

Procent din impozit (%) *)

   *) Procentul nu trebuie să depășească plafonul de 3,5% din impozitul  datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil.  
 

Nr. Luna pentru care s-a Indemnizația brută  Contribuția de asigurări sociale datorată Contribuția de asigurări Venitul bază de calcul al  Impozitul pe venit  
crt. încasat indemnizația încasată 

(lei)
În sistemul  

public de pensii 
(lei)

În sistemul  
propriu de pensii 

(lei)

sociale de sănătate datorată
(lei)

impozitului 
(lei)

datorat 
(lei)

0 1 2 col. 3= (col.2*25% ) 4 col.5 = (col.2*10% ) col.6 = (col.2 - col.3 - col.5 ) sau 
 (col.2 - col.4  - col.5 ), după caz col.7 = (col.6 *10%) 

1 Iulie

2 August

3 Septembrie

4 Octombrie

5 Noiembrie

6 Decembrie

TOTAL X X

Fundația Regală Margareta a României

10981730

RO77 BACX 0000 0001 2931 2250



 BONIFICAȚIE PENTRU PLATA IMPOZITULUI PE VENITUL ANUAL ȘI A CONTRIBUȚIILOR SOCIALESECȚIUNEA 9:

1.  1. Bonificație privind impozitul pe venitul anual ............................................................................................. 

(lei)

  2. Bonificație privind contribuția de asigurări sociale  ................................................................................... 2.

  3. Bonificație privind contribuția de asigurări sociale de sănătate ............................................................. 3.

CAPITOLUL II. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE / NORMA DE VENIT A SE REALIZA ÎN ROMÂNIA      
                               ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE PENTRU ANUL 

SECȚIUNEA 1:
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Cod CAEN

cote forfetare de cheltuieli

Nr. Data

7. Data începerii activităţii

4. Obiectul principal de activitate

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa

8. Data încetării activităţii

asociere fără personalitate juridică 

entităţi supuse regimului transparenţei fiscale

individual

6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere            

3.  Forma de organizare: 

2. Determinarea venitului net: 

1.1. activități independente

1.3.1. cedarea folosinţei bunurilor (altele decât cele de la pct.1.3.2.)

1.4.1. activităţi agricole

1. Categoria de venit:  

1.3.2. cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente

sistem real *)

modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii

1.4.3. piscicultură

1.4.2. silvicultură

SUBSECȚIUNEA 1: Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli

1.3. cedarea folosinței bunurilor:

1.4. activități agricole, silvicultură,
piscicultură:

DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE DIN ROMÂNIA 

1.2. drepturi de proprietate intelectuală

10. Număr zile de scutire**)

1.3.1.1. chirie în valută 

1.3.1.2. chirie în lei 

9. Data suspendării activității

B.
 D

A
TE

 P
RI

V
IN

D
 IM

PO
ZI

TU
L 

A
N

U
A

L 
ES

TI
M

A
T   1. Venit brut .................................................................................................................................................... 

  2. Cheltuieli deductibile ............................................................................................................................. 

  3. Venit net anual estimat (rd.1. - rd.2.), din care: ............................................................................... 

        3.1. Venit impozabil  ................................................................................................................................ 

  4. Impozit anual estimat (rd.3.1. x 10%) ...............................................................................................

2.

4.

3.

1.

(lei)

3.1.

SUBSECȚIUNEA 2: 

A
. D

A
TE

 P
RI

V
IN

D
 A

CT
IV

IT
A

TE
A

 
D

ES
FĂ

ŞU
RA

TĂ

Cod CAEN

Nr. Data

5. Data începerii activităţii

2. Obiectul principal de activitate

3. Sediul

6. Data încetării activităţii

asociere fără personalitate juridică individual

4. Documentul de autorizare/Contractul de asociere     

1.  Forma de organizare: 

8. Număr zile de scutire***) 

Date privind impozitul pe veniturile din activități independente din  România, impuse pe bază de norme de venit 

7. Data întreruperii temporare a activității

  
*) Rubrica se bifează și de contribuabilii care optează pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.  
**) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, 
silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit. 
***) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, scutite de la plata impozitului pe venit. 
  



  
  
 *) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități agricole, scutite de la plata impozitului pe venit. 
  **) Se completează venitul impozabil aferent tuturor produselor vegetale/animalelor deținute. 
 

B.
 D

A
TE

 P
RI

V
IN

D
 IM

PO
ZI

TU
L 

A
N

U
A

L 
D

A
TO

RA
T 

 

2.

3.

1.
(lei)

  1. Norma de venit     ....................................................................................................................................... 

  2. Norma ajustată potrivit Codului fiscal ................................................................................................. 

  3. Venit net anual, din care: .......................................................................................................................... 

  4. Impozit anual (rd.3.1. x 10%) ..................................................................................................................

3.1.       3.1. Venit impozabil ..................................................................................................................................

4.

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ 

Asociere fără personalitate juridică 

3. Număr zile de scutire*) 2. Contractul de asociere : Număr  Data 

Individual 1. Forma de organizare :

SUBSECȚIUNEA 3:   Date privind impozitul pe veniturile din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit 

B. DATE  PENTRU STABILIREA VENITULUI IMPOZABIL

Nr.
crt. P R O D U S E   V E G E T A L E Total suprafaţă 

(ha)

Suprafață 
neimpozabilă  

(ha)

Suprafață impozabilă 
(ha)

Norma de venit  
(lei)

Norma de venit 
redusă 

(lei)

Venit impozabil 
(lei)

0 1 2 3 col.4 = (col.2 - col.3 ) 5  6 7

1. Cereale

2. Plante oleaginoase

3. Cartof

4. Sfeclă de zahăr

5. Tutun

6. Hamei pe rod

7. Legume în câmp

8. Legume în spaţii protejate

9. Leguminoase pentru boabe

10. Pomi pe rod

11. Vie pe rod

12. Arbuști fructiferi

13. Flori şi plante ornamentale

14. Plante medicinale și aromatice

15. Căpșun

Opţiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile

 Activitatea desfăşurată la nivelul județului ...............................................................................................................................

Nr. 
crt.  A N I M A L E

Număr total capete 
animale / familii de 

albine

Număr capete animale / 
familii de albine 

neimpozabil

Număr capete animale / 
familii de albine impozabil

Norma de 
venit 
 (lei)

Norma de venit 
redusă  

(lei)

Venit impozabil  
(lei)

0 1 2 3 col.4 = (col.2 - col.3 ) 5 6 7

1. Vaci

2. Bivoliţe 

3. Oi  

4. Capre

5. Porci pentru îngrășat

6 . Albine

7.  Păsări de curte

TOTAL VENIT IMPOZABIL **)

TOTAL IMPOZIT ANUAL (Total venit impozabil x 10%)

(lei)



DATE PRIVIND CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE ȘI CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE 
SĂNĂTATE ESTIMATE 

SUBSECȚIUNEA 1:   Date privind contribuția de asigurări sociale estimată 

Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CAS

A. Obțin venituri peste plafonul minim

B. Obțin venituri sub plafonul minim și optez pentru plata CAS

1.

2.

  1. Venit anual ales pentru plata CAS ......................................................................................................... 

  2. CAS datorată  (rd.1. x 25%.) ...................................................................................................................... 

(lei)

(lei)

Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată SUBSECȚIUNEA 2:   

B. Obțin venituri sub plafonul minim și optez pentru plata CASS

C.  Sunt persoană fără venituri și optez pentru plata CASS

  CASS = 10%  x  nr.luni x salariul minim ..................................................................................................

(lei)

  CASS = 10%  x  nr.luni x salariul minim ...................................................................................................

(lei)

Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS

A. Obțin venituri peste plafonul minim 

  CASS = 10%  x  12 luni x salariul minim ...............................................................................................

(lei)

(lei)

SECȚIUNEA 2:   

D.  Sunt persoană care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din 
      Codul fiscal, pentru care nu se datorează CASS şi optez pentru plata CASS

  CASS = 10%  x  nr.luni x salariul minim ...................................................................................................

(lei)

SUMARUL OBLIGAȚIILOR PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL ESTIMAT ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE 
ESTIMATE DATORATE, STABILITE PRIN DECLARAȚIA CURENTĂ

1.  1. Impozitul pe venitul estimat, stabilit prin declarația curentă ...................................................................

(lei)

SECȚIUNEA 3:   

2.  2.  Contribuția de asigurări sociale estimată, stabilită prin declarația curentă ....................................... 

3.  3.  Contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată, stabilită prin declarația curentă ............... 

Informații privind modalitățile de plată a obligațiilor datorate: 
 Achitarea sumelor datorate poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalități: 
 - în numerar, la unitatea Trezoreriei statului; 
 - prin mandat poștal, la subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.; 
 - prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului sau în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional 
Electronic de Plăţi, disponibil la adresa de internet www.ghișeul.ro; 
 - prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o  instituție de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată 
electronică de tip „Internet banking”; 
 - prin virament*), în numerar la ghișeele instituțiilor de credit sau la terminalele de plată instalate de acestea**), utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele 
Ministerului Finanțelor. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare/disponibilități în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către 
persoanele fizice se regăsește pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro. 
  
  
  

Semnătură contribuabil
Semnătură împuternicit /  

curator fiscal 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals  în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Declarația reprezintă titlu de creanță și produce efecte juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii.

Anexele nr.                                   -                            fac parte integrantă din prezenta declaraţie.***)

*) plata în contul tranzitoriu prin virament se efectuează fără perceperea de comisioane și este disponibilă numai pentru clienții instituțiilor de credit cu care Ministerul Finanțelor are încheiate 
convenții. 
 **) plata în numerar la ghișeele instituțiilor de credit sau la terminalele de plată instalate de acestea este disponibilă pentru orice persoană fizică în situația în care instituțiile de credit cu care M.F. are 
încheiate convenții optează pentru oferirea acestor servicii. 
***) Se înscrie numărul anexelor completate, corespunzător categoriilor şi surselor de venit declarate. În cazul în care, au fost realizate venituri din mai multe  categorii şi surse de venituri, se vor 
completa, după caz, unul sau mai multe formulare Anexă la formularul 212 ”Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.    

 

http://www.ghiseul.ro
http://www.ghiseul.ro
http://www.ghiseul.ro
http://www.anaf.ro
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